DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
2022
Noi, S.C. PROFILUX S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 33, ap. 3-4, sector 1, înmatriculată la O.R.C. sub nr.
J40/1468/2001, Cod Unic de Înregistrare: 13699580, Atribut Fiscal: RO, în calitate de reprezentant autorizat al furnizorilor noştri,
în conformitate cu Regulamentul nr. 305/CEE privind armonizarea legilor, reglementarilor tehnice și a prevederilor administrative
ale Statelor membre referitoare la produse pentru construcții și a Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor
măsuri

pentru

aplicarea

unitară

a

legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de

comercializare a produselor

asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere:
- conform prevederilor Anexei III din Decizia nr. 768/2008/CE din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea
produselor și de abrogare a Deciziei nr. 93/465/CEE a Consiliului Parlamentului European șu Consiliul Uniunii Europene, că a fost
efectuată atestarea conformităţii produselor noastre – Sisteme și accesorii profesionale pentru ﬁnisaj - pentru următoarele
domenii de utilizare: ﬁnisarea şi protejarea colţurilor ceramice, a panourilor de gipscarton, lambriuri sau zidărie, mascarea
trecerilor sau diferenţelor de nivel între diverse tipuri de acoperiri de pardoseală, acoperirea rosturilor şi a zonelor de racordare
dintre pereţi şi pardoseli, ﬁnisarea şi protejarea muchiilor treptelor, ﬁnisarea şi etansarea rosturilor rămase la montarea obiectelor
sanitare și a blatului de bucătărie.
Produsele la care se referă această declaraţie pot ﬁ puse în operă conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia
produselor şi nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului. Produsele
noastre sunt agrementate tehnic cu agrementele tehnice 001SB-04/1527-2021 pentru Proﬁle ornamentale PROLUX și 001SB04/1526-2021 pentru Proﬁle ornamentale GENESIS.
- ﬁrma Karbosan Zimpara Tași San A.Ș., al cărei distribuitor exclusiv de produse abrazive suntem, este membră FEPA (Federation
Europeenne des Fabricants de Produits Abrasifs), și ca urmare respectă standardele și regulamentul de securitate conform Anexa
I / Regulamentul nr. 453/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modiﬁcare a Regulamentului Parlamentului și al
Consiliului Europei nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
Produsele abrazive nu sunt periculoase și nu conțin substanțe sau amestecuri periculoase; drept urmare nu sunt cerințe speciﬁce
de etichetare conform directivei Regulamentului CE nr. 1272/2008. Firma Karbosan Zimpara Tași San A.Ș. are implementate
standarde de calitate și siguranță obținute sau vizate de instituții locale sau international astfel:
- Sistemul de Management al Calității certiﬁcate conform standardului ISO 9001:2015 certiﬁcat de T.U.V. SUD;
- Membru al Organizației Internaționale de Siguranță al producției de abrazive O.S.A.;
- Certiﬁcări ale calității produselor acreditate de Institutul Național de Standardizare din Turcia: TS EN 12413 pentru abrazive
pe suport, respectiv TS EN 13743 pentru abrazive cu liant.
Societatea noastră are implementat Sistemul de Management al Calității certiﬁcate conform standardului ISO 9001:2015 și
Sistemul de Management de Mediu certiﬁcate conform standardului ISO 1400:2015. Produsele abrazive la care se referă această
declaraţie pot ﬁ folosite respectând strict instrucțiunile de utilizare detaliate în ﬁșele de siguranță și prezentare a ﬁecărei categorii
de produse (abrazive cu liant anorganic și abrazive pe suport).
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